
u-nvit ictruigi paiaa ocn for narv
binder dykare ihop barbockarna Dlir sextio meter lang och den
vattnet. Goiland-tiron bestar av fyra Ma hojden over vattnet ar 5,10 meter.

Amerika-aldnningarna och spelmannen

mots i tal och ton pa Jan Karlsgarden
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Gustaf Wetter med sin fiol

Den arligen aterkommande spelmansstamman och amerika-alanning-
arnas dag arrangeras pa sondag vid Jan Karlsgarden i Sund. Traffen bar
blivit en av sommarens hojdpunkter inte bara for de alanningar som
kommit hem fran USA utan for manga av de turister som sa bar ars be-
soker landskapet.

Alands spelmansgille bar denna gang ocksa gladjen att balsa storspel-
mannen och ordforanden i Sodermanlands spelmansforbund, Gustaf

.Wetter, valkommen. Vidare blir det intervjuer med amerika-alanningar,
allmogemusik och folkdans.

Spelmansstamman inleds sedvanligt
med intag till festplatsen med fanor och

spelman i bygdedrakter. Spelmansfor-
bundets ordforande, rektor Jan Erik
Eriksson, halsar valkommen och sedan
klammer Gosta Bryggmans spelman i
gang med latar fran Aland och Sverige.
I dagens repertoar ingar bland annat
"Brudmarsch fran Kumlinge", "Stigare
fran Geta", "Kokarpolska", "Vals fran
Saltvik", "Ganglat efter Erik Jansson",
"Bjurakers brudmarsch", "Nylandspoj-
karnas polska" och "Trollens brud-
marsch". Dessa musikstycken och man-
ga fler blir sondagens valljud over
nejden vid Slottssundet.

Gustaf Wetter

Storspelmannen Gustaf Wetter kom-
mer till Aland med viceordforanden i
Sodermanlands spelmansforbund, tek-
nolog Arne Blomberg. Gasterna bjuder
pa folklatar fran sin hembygd.

Gustaf Wetter borjade spela dragspel
vid sex ars aider och fern ar senare
fiol. Han tog studenten i Stockholm
och blev folkskollarare 1924. Han var
med och grundade Sodermanlands
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medverkar The Honycombs i showen.

spelmansforbund foljande ar i Malm-
koping och ar ordforande sedan 1939.

Gustaf Wetter har upptecknat drygt
sjuhundra folkmelodier och givit ut tre
nothaften. Han har sagt om sig sjalv:;
"Kan inte tanka mig ett liv utan mu-
sik".

Gustaf Wetter har med sig i bagaget
en s k traskofiol och kollegan Blom-
berg en nyckelharpa.

Festen fortsiitter

Magister Frank Blomfeldt fran Upp-
sala kommer sedan att halla ett kort
anforande om den alandska emigratio-
nen till USA och programchefen Helge
Solgen har utsetts att intervjua nagra
narvarande amerika-ala'nningar om de-
ras liv i USA. Aven Odlingens Vanners
folkdanslag, sex par, framtrader under
Paul Mattssons ledning. Laget dansar
bland annat "Menuett fran Aland" och
"Sexmannaengelskan".

Landskapsarkeolog Matts Dreijer
haller avslutningstalet innan dansor-
kestern "Tornados" spelar upp. Det
kan ocksa namnas att svensk-amerika-
nen Axel O Olsson kommer att farg-
filma stamman. Mr Olsson arbetar he-
la denna sommar med en film fran oli-
ka delar av Aland.


